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Paliatīvā aprūpe



Konstatētās problēmas

• Nepietiekama starpnozaru sadarbība - pakalpojumu sniegšanas 
struktūra ir sadrumstalota.

• Nevienlīdzīgs paliatīvās aprūpes pakalpojumu apmērs pieaugušajiem 
un bērniem.

• Nevienlīdzīgs paliatīvās aprūpes pakalpojumu un pakalpojumu 
pieejamības nodrošinājums reģionos un Rīgā dzīvojošiem 
iedzīvotājiem.

• Pacientu skaits katru gadu palielinās, bet speciālistu skaits 
saglabājas nemainīgs un ilgstoši ir nepietiekams.

• Informācijas trūkums par pakalpojumu saņemšanas iespējām.

• Trūkst materiālais atbalsts paliatīvās aprūpes pacientiem un viņu 
piederīgajiem.

• Esošie veselības aprūpes apmaksas tarifi neatbilst faktiskajām 
izmaksām.
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Mērķis – radīt visaptverošu, uz cilvēku centrētu paliatīvo aprūpi, kas neatkarīgi

no iedzīvotāju sociālekonomiskā stāvokļa nodrošinātu savlaicīgus, kvalitatīvus

un izmaksu ziņā pieejamus pakalpojumus, tai skaitā psihoemocionālo atbalstu

dzīves nogalē gan cilvēkam, gan viņa ģimenei.
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Paliatīvā aprūpe katrā veselības

aprūpes līmenī
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Risinājumi – veselības sektors

• Izveidot mobilo paliatīvās aprūpes komandu, nodrošinot 
starpdisciplināru atbalstu.

• Piesaistīt primārajā veselības aprūpes līmenī Koordinatoru, kurš 
pārzinātu paliatīvās aprūpes iespējas.

• Pārskatīti paliatīvās aprūpes pakalpojumu apmaksas tarifus (gan 
pakalpojumu programmā “Veselības aprūpe mājās”, gan hroniskās 
aprūpes gultās, gan aprūpes kabinetos).

• Pārskatīt studiju programmas, nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, 
sociālās garantijas u.c. nozarē nodarbinātajiem.

• Uzlabot ilgstoši kopjamo paliatīvās aprūpes pacientu aprūpi (izveidot 
traheostomētu pacientu aprūpes kabinetu, nodrošināt skābekļa 
terapiju, pilnveidot aprūpi pacientiem, kuriem nepieciešama mākslīgā 
plaušu ventilācija).

• Nodrošināt hospisa un “atelpas brīža” pakalpojumus speciāli izveidotā 
vidē ar speciālistu pieejamību 24/7 režīmā.

• Uzlabot sabiedrības informētību par paliatīvās aprūpes iespējām, 
mazinot stereotipus un veicinot sabiedrības izpratne.
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Risinājumi – labklājības sektors 
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• Nodrošināt psihoemocionālo atbalstu pieaugušajiem paliatīvās aprūpes 
pacientiem un viņu ģimenēm.

• Palielināt tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai novirzāmos valsts budžeta līdzekļus 
(samazināt gaidīšanas rindu).

• Nodrošināt jaunu īpašas kopšanas pabalstu paliatīvās aprūpes pacientiem.

• Paredzēt atvieglojumus strādājošam, kas personīgi aprūpē vai atbalsta personu, 
kurai noteikts, ka nepieciešama būtiska aprūpe vai atbalsts (Direktīvas 2010/18/ES 
prasības pārņemšana). 

• Nodrošināt paliatīvajā aprūpē strādājošo sociālo pakalpojumu sniedzēju 
motivēšanas pasākumus - kovīzijas, supervīzijas u.c.

• Brīvprātīgā darba veicēju piesaiste un motivēšana.



Ietekme uz valsts un pašvaldību 
budžetu
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Budžeta

resors

Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 

plānotais finansējums, euro
Nepieciešamais papildus finansējums, euro

2020 2021 2022 2022 2023 2024

turpmākajā 

laikposmā līdz 

risinājuma  

pabeigšanai (ja 

īstenošana ir 

terminēta)

turpmāk ik gadu 

(ja risinājuma 

izpilde nav 

terminēta) 

Finansējums 

konceptuālā 

ziņojuma 

īstenošanai 

kopā

17 970 759 17 970 759 17 970 759 18 048 895 18 924 995 20 017 217 x 20 017 217

tajā skaitā

VM 17 065 989 17 065 989 17 065 989 5 793 511 6 153 866 6 553 320 x 6 553 320

LM 904 770 904 770 904 770 12 255 384 12 771 129 13 463 898 x 13 463 898

Resurss: Ministru kabineta 2020. gada 15. decembra rīkojums Nr. 774 "Par konceptuālo ziņojumu "Par 
situāciju paliatīvajā aprūpē Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām paliatīvās aprūpes pakalpojumu 
pieejamības nodrošināšanā""



Paldies!
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